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Herken jij jezelf in het verhaal
van Sheralyn?
Werk je in de zorg en denk jij, net als Sheralyn, aan
een overstap naar de ouderenzorg? Of werk je al in
de ouderenzorg en lijkt het je leuk om een keer kennis
te komen maken met Vivium? Neem dan vrijblijvend
contact met ons op!
In het team van Vivium is er altijd plek voor fijne nieuwe
collega’s in diverse zorgfuncties, op diverse locaties.
We stellen ons graag aan je voor. Zo maak je verderop
in dit ZorgNieuws ook kennis met andere Vivium collega’s, op verschillende locaties. Lees de ervaringen
van Kim van Zuilen die haar hart volgt in het geheel
vernieuwde Torenhof en van specialist ouderenzorg Eskeline Elbertse, die vertelt over haar werk in
Naarderheem.
Benieuwd naar jouw mogelijkheden? Kijk onderaan
deze pagina voor meer informatie. We kijken graag
samen met jou wat het beste bij jou past!

‘Met haar gaat het gewoon vanzelf’
Toen Ton Raaijmakers (86) begin vorig jaar voor het eerst naar Dagcentrum De Bolder in Huizen ging, werd hij
er verdrietig van. ‘Ik moest wennen’, legt hij uit. ‘Nu kom ik hier graag.’ En daarbij speelt verzorgende Sheralyn
Berlips een belangrijke rol. ‘Met haar gaat het gewoon vanzelf.’
‘Mijn vrouw Lia leek het ook een goed idee’, weet
meneer Raaijmakers nog toen zijn casemanager
het dagcentrum voorstelde. ‘Even iets anders.’ Het
echtpaar woont zelfstandig. Op deze manier wordt
mevrouw als mantelzorger even ontzorgd en meneer
juist gestimuleerd. ‘Wat ik heb is niet te repareren’,
berust meneer in zijn beginnende dementie. ‘Maar
door de fysiotherapie hier kan ik nu wel weer goed
lopen. Dat raad ik iedereen aan. Laatst ben ik met Lia
naar Hilversum gefietst.’
Samen eten met andere daggasten vindt hij ook
gezellig. Alleen trekt meneer het zich aan als een
ander snel achteruitgaat, verhuist of overlijdt. ‘Dat is
confronterend, hè Ton’, begrijpt Sheralyn, die eerstverantwoordelijke verzorgende is. ‘Omdat ik weet dat

Doe jij je
werk met
lef en liefde?

hij er verdrietig van wordt, neem ik hem apart. Als we
er even over praten, kan ik hem geruststellen. Hij is
zo meelevend, maar soms moet je iets loslaten.’ Ton
knikt. Hij is sociaal, behulpzaam en ook een gangmaker. Zijn verhalen over een vrij leven vol avontuur deelt
hij smakelijk. Ook dan biedt Sheralyn een luisterend
oor.
Twee jaar geleden maakte ze de overstap van de
gehandicaptenzorg naar de ouderenzorg. ‘Hier ligt
mijn hart. Ik kan echt iets betekenen voor ouderen
en ga elke dag met een voldaan gevoel naar huis.’
Sheralyn vertelt dat meneer bij aankomst haar altijd
meteen vrolijk begroet met ‘hoi schat!’ en een zoen.
Hij vult enthousiast aan: ‘En de chauffeur die me
ophaalt en thuisbrengt is zo’, en steekt z’n duim op.

!
Join the team
#teamvivium

Bij ons kun je je talenten volop ontwikkelen en kennismaken met verschillende kanten
van de zorg. Spreekt de zelfstandigheid en afwisseling van werken in de wijk je aan?
Of de bijzondere band die je opbouwt bij mensen met dementie? Misschien ga je
voor de uitdaging van geriatrische revalidatiezorg? Of wil je flexibel werken op dagen
en tijden dat het jouw uitkomt? Mogelijkheden genoeg!

Werken bij Vivium:
• Vrijheid en verantwoordelijkheid
• Verzorgende-IG? Direct een vast contract!
• Ook flexibel werken is mogelijk van 0-36 uur per week
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Meer weten? Bel onze recruiters via (035) 6 924 039, mail naar werkenbij@vivium.nl
of kijk voor alle vacatures op werkenbijvivium.nl.

Omdat mevrouw geen vervoer heeft en het dichtbij is,
verkiest Sheralyn het zorgplan bij hen thuis te bespreken. ‘Dus ik weet hoe ze wonen, hoe de tuin eruitziet
en daardoor heb je hier weer andere gesprekken’,
legt ze uit. Aan een derde dag buitenshuis is meneer
voor zijn gevoel nog niet toe. ‘Lia vindt het prima,
hoor. Ik weet het nog niet. Maar die meiden hier zijn
om op te vreten. Ik kan niet uitleggen waarom, maar ik
ben hier echt wel graag.’
Benieuwd naar de mogelijkheden voor
Dagactiviteiten, met of zonder dementie?
Kijk op www.vivium.nl/dagactiviteiten en
www.vivium.nl/dagbehandeling-dementie.

‘We kunnen goed met elkaar opschieten en leuk praten’
Rinus Ides (88) woont bij Vivium Torenhof in één
van de 64 studio’s. Hoewel Kim van Zuilen (26) op
een andere afdeling werkt, klikte het meteen. ‘We kunnen
goed met elkaar opschieten’, zegt zij en hij vult spontaan
aan: ‘En leuk met elkaar praten.’
‘De zorg is hier prima’, steekt meneer
zijn duim omhoog. ‘Het is hier goed vertoeven.’ Hij woont in een appartement,
dat net als het hele pand, onlangs gerenoveerd is. Hij verhuisde tijdelijk intern
zodat ook zijn badkamer vernieuwd kon
worden. ‘Die schuifdeur is fijn’, wijst
meneer op de verbeteringen.
Als ze elkaar in Torenhof tegenkomen,
maken ze altijd een praatje. ‘En af en
toe loop ik even bij hem binnen’, legt
Kim uit. Meneer is graag op zichzelf en
woont hier sinds 2017. ‘Ik heb een zwak
voor ouderen en vind het fijn om te

helpen. Als zij dan blij zijn, geeft mij dat
voldoening.’ Meneer beaamt: ‘Dit werk
moet uit je hart komen. Dat merk je. Je
klinkt precies als mijn dochter!’
Ze zijn duidelijk op hun gemak bij
elkaar. Hun band is zelfs zichtbaar in
de vensterbank. Daar staat tussen de
familiefoto’s een foto van Kim op de
rugleuning van de stoel waarin meneer
Ides zit. Hij wilde graag een foto van
hen samen, toen Kim wegging. En hoewel ze alweer maanden terug is, blijft
die foto staan en toont hij hem trots.
‘Het is een lieve meid.’

Open huis
zaterdag
14 december

–
‘Je klinkt precies
als mijn dochter’

Dan schiet haar nog iets te binnen wat
zij en meneer gemeen hebben: uitslapen. ‘Hoe laat was u vanochtend op?’
vraagt ze meneer. ‘Elf uur’, grinnikt hij.
‘Dat weten ze hier, hoor. Je collega’s
komen bij mij altijd wat later.’

Benieuwd naar het vernieuwde
Torenhof? Kijk op www.vivium.nl/
torenhof voor meer informatie of
bezoek het Open huis op zaterdag
14 december van 10.00 tot 13.00 uur.
Ook als je in Torenhof zou willen
werken, ben je van harte welkom!

Helpen bouwen aan Parkinsonzorg in Naarderheem?
Als specialist ouderengeneeskunde voert Eskeline Elbertse (35) de regie over de medische zorg voor ouderen.
Vanuit Naarderheem werkt ze ook aan vernieuwing in de ouderenzorg. Bijvoorbeeld het starten van een afdeling
voor Parkinson patiënten. ‘Een prachtige kans en we zoeken voor deze afdeling ook nog nieuwe collega’s.’
Soms kan iemand met Parkinson niet meer thuis
wonen, maar past een verpleeghuis ook niet. In
de regio was voor deze mensen nog geen mogelijkheid voor zorg en behandeling mét verblijf.
Vanuit die behoefte ontstond Het Arsenaal, de net
gestarte afdeling voor bewoners met Parkinson.
‘Met een combinatie van structuur, medicatie en
therapie kan de kwaliteit van leven van Parkinson
patiënten aanzienlijk verbeteren. Dat is precies
wat we in het Arsenaal bieden. We maken daarbij
dankbaar gebruik van alle kennis en ervaring die
we in de afgelopen jaren al hebben opgebouwd
op het gebied van Parkinson.´
Ook de inrichting van ruimtes en scholing van
medewerkers zijn gericht op die specifieke
behoeften. ‘Bewoners met Parkinson hebben echt
iets aan elkaar. Ze voeren bijvoorbeeld gesprekken over hoe zij met hun ziekte omgaan of doen

Voordeel voor Vivium-leden

–
‘Een prachtige kans.’

Ook zorgeloos
autorijden met
private lease?
Wat als je als zeventig- of tachtigplusser nog een
andere auto wil? Dan is private lease een uitkomst.
Autobedrijf Janssen Van Kouwen selecteerde speciaal voor Vivium-leden de Opel Karl (120jr Edition)
voor € 229,- per maand en sinds kort ook de Opel
Corsa automaat voor € 329,- per maand.
Als lid van Vivium Services kunt u, ongeacht uw
leeftijd, gebruik maken van de private leaseregeling.
Deze vijfdeursauto’s zijn voorzien van alle gemakken,
zoals een airco, cruise control en handsfree telefoonverbinding. Reparaties, onderhoud, verzekeringen

wegenbelasting en kosten pechhulp in binnen- en
buitenland en vervangend vervoer bij onderhoud
en schade in Nederland zijn inbegrepen. Alleen een
eigen risico van € 300,- bij zelf veroorzaakte cascoschade en ruitbreuk en de benzinekosten betaalt u
daarnaast nog zelf. Ontbinden van het contract kan
onder voorwaarden zonder kosten, zoals bij ziekte
die rijden niet meer mogelijk maakt.
U bent van harte welkom voor een proefrit en meer
informatie bij een van de zeven vestigingen van
Janssen van Kouwen in de regio, onder meer in
Huizen, Naarden, Hilversum en Amsterdam. Wie
besluit te gaan leasen, heeft binnen twee weken al
een ‘eigen’ Opel Karl of Opel Corsa voor de deur
staan.
Meer informatie?
Kijk op www.viviumservices.nl/autolease

Wilt u meer informatie over Vivium Zorggroep?
U kunt ons bellen op ma t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur op: (035) 6 924 924
E info@vivium.nl

/viviumzg

Of kijk op www.vivium.nl

@viviumzorggroep

/vivium-zorggroep

/viviumzorggroep

samen mee aan een ontspanningsactiviteit.’
Van verzorgenden en verpleegkundigen die
op de nieuwe afdeling komen werken wordt
gevraagd zich verder te bekwamen in de zorg
voor Parkinson patiënten. ‘Hiervoor bieden we
bij Vivium alle ruimte in de vorm van scholing en
workshops.
Náást kennis van de fysieke, psychische en medische aspecten van de ziekte vraagt dit werk veel
inlevingsvermogen en geduld. ´Het ene moment
loopt iemand met Parkinson bijvoorbeeld zo weg,
het andere moment komt hij niet zonder hulp uit
zijn stoel. Soms moet je structuur en een stevig
advies geven, op andere momenten kun je beter
met de cliënt meebewegen.’
Ben je verzorgende en klaar voor een nieuwe
stap? Kijk dan op www.werkenbijvivium.nl/GRZ

